
                                                                             1 Decembrie 
                                                          Ziua evocării faptelor eroice la Videle
                                                                  

          De Ziua Naţională a României  oraşul Videle a îmbrăcat haine de sărbătoare , tonul festivităţilor 
omagiale dedicate unificării teritoriale  fiind dat de  domnul viceprimar Constantinescu Florică , care în 
discursul sau introductiv a ţinut să îi felicite pe videleni pentru statutul de cetăţeni romani şi să militeze 
pentru unitate şi bună înţelegere între membri marii familii a oraşului deoarece numai aşa putem cinsti 
în modul cel mai practic sacrificiul Eroilor Martiri.

                   

                     

             Episodul istoric de importanţă naţională a fost evocat de doamna profesoară Monica Iorga , din 
partea Şcolii Generale Nr.3  Videle  , astfel încât  această cuvântare emoţionantă a stârnit la final ropote 
de aplauze din rândul auditorilor ca replică a unui înălţător sentiment de patriotism .



     Acest lucru a fost alimentat şi de împărtăşirea experienţei de către un venerabil pensionar  care a 
trăit  momentele istorice şi care la final , cu emoţie în glas a exclamat:”Sunt mândru că sunt român !”



          În această zi s-a demonstrat că pot sta alături , la îndemnul domnului Primar  Lucian Militaru ,  
etniile  ,  cultele  ,  partidele  politice   dar  şi  cetăţenii  riverani  ,  astfel  încât   să  ne reamintim cât  de 
importantă este această naţie şi cât de demn poate fi acest popor .
      
                La  slujba de  <<Te Deum >>  a Eroilor Martiri , susţinută de cinci preoţi a asistat fiecare  
suflare  , iar fiecare rugăciune a fost  îndreptată cu smerenie pentru pomenirea acestora.

              



                   
           Însă  noile generaţii au demonstrat  prin programul artistic , că spiritul patriotic românesc va  
dăinui , astfel  Grădiniţa Videle ,  Şcolile Generale 1 şi 3 alături de  Grupul Şcolar Tehnic Videle  au 
reamintit prin poezie şi cântece patriotice faptele măreţe ale bravilor soldaţi şi conducători care ne-au 
lăsat moştenire o ţară.
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         Momentul depunerii coroanelor a fost unul emoţionant , deoarece întocmai cu  doleantele celor  
care au murit sa fim liberi , sacralitatea acestui moment a readus împreună marea familie a oraşului 
Videle  ,  acesta  fiind  semnalul  reconcilierii  între  partide  ,  instituţii  şi  oameni  ,  într-o  zi  atât  de 
importantă pentru poporul român. Astfel s-a dovedit că videlenii sunt oameni de caracter care recunosc 
sentimentul apartenenţei la marea familie orăşenească  promovată de liderul acestui spaţiu urban .
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                 La finalul acestei activităţi fiecare grup a petrecut alături de membri săi (grupul predominant  
alături de comunitate) , mulţumirea acestei zile fiind lecţia de istorie pe care am reuşit să o reasimilăm în 
democraţia cotidiană şi să o privim ca un moment al adevărului ce trebuie promovat: o Românie  unită  
care să depăşească alături de conducători momentele tensionate de pe scena politică internaţională. 


